
 Kokouspöytäkirja Sivu Nro 
 
 

 Tekninen lautakunta / lupajaosto 12.4.2018 18 2 

 

   

Kokousaika Torstai 12.4.2018 klo 18.00 – 18.58 
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 

Harri Saarinen, puheenjohtaja 
Sami Räsänen, puheenjohtaja § 7  
Jaana Heinämäki 
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tarkastustapa 
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Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
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Vapo Oy:n lämpölaitoksen toiminta kiinteistöllä 169-408-1-1168 
 
Lupaj § 6 
12.4.2018 Vapo Oy:llä on lämpölaitos kiinteistöllä 61-408-1-1168, osoitteessa 

Koulutie 10. Lämpölaitos sijaitsee kunnan varastoalueella. Lämpö-
laitos on otettu käyttöön 1980.  Toiminnalla on ollut Jokioisten 
kunnan ympäristölautakunnan 27.1.2011 § 2 myöntämä ympäris-
tölupa, joka on rauennut 31.12.2017.   

 
 Lämpölaitos tuottaa kaukolämpöä raskaalla tai kevyellä polttoöljyl-

lä. Laitos toimii vara- ja huippulaitoksena. Vapo Oy on ilmoittanut 
31.10.2017 ja 27.11.2017, että laitoksella on tehty rakenteellisia 
muutoksia siten, että yksi kattila on purettu ja kolme vanhaa öl-
jysäiliötä (kukin 25 m3) on viety pois.  Laitoksella on enää kaksi te-
holtaan 1,7 ja 2,0 MW:n öljykattilaa. Mikäli lämpölaitosta tarvitsee 
käyttää, niin polttoöljy tuodaan siirrettävällä öljysäiliöllä. Muutos-
töiden jälkeen laitos ei ole enää ympäristönsuojelulain (527/2014) 
mukaan ympäristölupavelvollinen. 

  
   
 ASIAN KÄSITTELY 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 94 §:n mukaan, jos ympäristö-

lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, 
lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset.  

 
 Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään. Näin 

ollen asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, asian vireilläolosta ei ole 
ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska toiminnan ympäristö-
luvanvaraisuuden loppumisen ei voida katsoa olennaisesti vaikut-
tavan yleisiin ja yksityisiin etuihin. Asiassa on sovellettu hallintolain 
34 § 2 momentin 5 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kuulemi-
nen ei ole tarpeen, jos se katsotaan ilmeisen tarpeettomaksi. 

   
  Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. 
 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Moisander,  
 p. 03-4141 5271 tai henna.moisander(at)jokioinen.fi 
   
 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

Hakijalta peritään käsittelystä aiheutuvat kulut kunnanvaltuuston 
taksapäätöksen (kv. 27.4.2000, § 20) mukaisesti. Asiankäsittelyyn 
on käytetty seitsemän tuntia.  
(YSL 527/2014, 205 §) 
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Ehdotus Lupajaosto toteaa, että Vapo Oy:lle 27.1.2011 § 2 myönnetty ym-
päristölupa on rauennut 31.12.2017 ja antaa lisäksi seuraavan 
määräyksen: 

 
Mikäli lämpölaitoksen toiminta jatkuu 1.1.2029 jälkeen, on rekiste-
röinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehtävä ympä-
ristönsuojelulain muutoksen 1064/2017 siirtymäsäännösten mu-
kaisesti viimeistään 1.12.2028. Lämpölaitoksen toimintaan sovelle-
taan valtioneuvoston asetusta keskisuurten energiantuotantoyksi-
köiden ja –laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017) 
1.1.2030 alkaen. Lämpölaitos siirtyy säännöllisen valvonnan piiriin 
myös 1.1.2030 alkaen. 
 
Toiminnanharjoittajan on esitettävä 30.7.2018 mennessä ympäris-
tönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi suunnitelma, nyt käytöstä 
poistetun alueen maaperän ja pohjaveden puhtauden selvittämi-
seksi.  
 
Toiminnanharjoittajan on myös lämpölaitoksen toiminnan koko-
naan loputtua selvitettävä alueen maaperän ja pohjaveden puhta-
us ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Mikäli 
lämpölaitoksen toiminta loppuu, keskeytyy pitkäaikaisesti tai toi-
minnanharjoittaja vaihtuu ennen 1.1.2029, on asiasta ilmoitettava 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

  
  Perustelut 

Ympäristölautakunta on katsonut tarpeelliseksi, että maaperän ja 
pohjaveden puhtaus tulee selvittää niiltä osin kun lämpölaitoksen 
toiminta kiinteistöllä on loppunut. Lisäselvityksiä tulee tehdä sitten 
kun toiminta kokonaan loppuu. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mu-
kaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa 
ympäristövaikutuksista. Selvilläolovelvollisuus ei pääty ympäristö-
luvanvaraisuuden loppumiseen tai toiminnan lopettamiseen. Ym-
päristönsuojelulain 209 §:n mukaan mittaukset on tehtävä päte-
västi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.  
(YSL 6, 16, 17, 62, 133, 94, 139 ja 209 §) 

 
 Asian käsittelystä peritään maksua 270,76 euroa. 
 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen.  
 Päätöksen antopäivä on 20.4.2018.  
 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallin-

to-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. 
 Valitusaika päättyy 21.5.2018.  
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 Päätöksestä tiedottaminen 
 Vapo Oy 
 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 

/ympäristöterveydenhuolto 
 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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Kirjallinen lausuma ympäristöluvan selventämiseksi / Kalle ja Katja Heikkilän 
eläinsuojan toiminta kiinteistöllä 169-403-1-632 
 
Lupaj § 7  
12.4.2018 ASIA  

 
Kyseessä on ympäristönsuojelulain (527/2014) 92 § mukainen 
kirjallinen lausuma ympäristöluvan selventämiseksi. 
 
Jokioisten kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt Katja ja 
Kalle Heikkilän eläinsuojan toiminnalle ympäristöluvan 28.4.2016 
§ 15. Toiminta sijaitsee kiinteistöllä 169-403-1-632 osoitteessa 
Kedonojantie 66, 31620 Latovainio. 
 
Pyynnön sisältö ja perustelut 
Katja ja Kalle Heikkilä ovat 12.3.2018 toimittaneet hakemuksen, 
jolla haetaan muutosta aiemmin myönnetyyn voimassa olevaan 
ympäristölupaan tilan tuotantosuunnassa tapahtuvien muutosten 
johdosta.  
 
Ympäristöluvan mukaan eläinsuojiin saa sijoittaa enintään 500 
lihasikaa, 80 emolehmää, 20 hiehoa, viisi sonnia, 30 6-12 
kuukauden ikäistä lehmävasikkaa ja 70 alle kuuden kuukauden 
ikäistä vasikkaa, yhteensä 1185,5 eläinyksikköä. 
 
Tilalle ollaan rakentamassa uutta emolehmäpihattoa ja katettua 
lantalaa samaan pihapiiriin olemassa olevien eläinsuojien kanssa. 
Muutoksen jälkeen tilalla tulee olemaan eläinpaikat 200 lihasialle, 
120 emolehmälle, 30 hieholle, kuudelle siitossonnille, 30 6-12 
kuukauden ikäiselle lehmävasikalle, 60 alle kuuden kuukauden 
ikäiselle lehmävasikalle ja 55 alle 6 kk ikäiselle sonnivasikalle. 
Muutoksen jälkeen eläinyksiköitä on 1182,1. 
 
Toiminnanharjoittajan mielestä olisi kohtuutonta avata koko 
ympäristölupaa, koska eläinsyksikkömäärä ei muutu ja eläinsuojat 
ovat lähitulevaisuudessa siirtymässä uuden ilmoitusmenettelyn 
piiriin. 
 
Lainsäädäntö 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 92 §:n mukaan mukaan lupavi 
ranomainen voi toiminnanharjoittajan tai valvontaviranomaisen 
pyynnöstä saattaa ympäristöluvan tiedot ajan tasalle antamalla 
asiasta kirjallisen lausuman. Lausuma voidaan antaa, jos se on 
merkitykseltään selventävä eikä sillä muuteta luvan tosiasiallista 
sisältöä niin, että muutoksesta voisi aiheutua ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa taikka muutosta kenenkään 
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oikeuteen tai etuun. Luvan tiedot voi olla tarpeen saattaa ajan 
tasalle esimerkiksi silloin, kun lupapäätöstä on tarpeen selventää 
toiminnassa tapahtuneiden vähäisten muutosten taikka toimintaa 
suoraan sitovien säädösten muuttumisen vuoksi.  
 
Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Moisander, p. 03-41415271 
 
 

Ehdotus: Lupaviranomaisen lausuma 
 Jokioisten kunnan teknisen lautakunnan lupajaosto katsoo 

tarpeelliseksi antaa ympäristölupapäätökseen 28.4.2016 § 15 
seuraavan ympäristönsuojelulain 92 § mukaisen selventävän 
lausuman: 

 
 Katja ja Kalle Heikkilän eläinsuojan eläinmääriä voidaan muuttaa 

siten, että muutoksen jälkeen tilalla tulee olemaan eläinpaikat 200 
lihasialle, 120 emolehmälle, 30 hieholle, kuudelle siitossonnille, 
30 6-12 kuukauden ikäiselle lehmävasikalle, 60 alle kuuden 
kuukauden ikäiselle lehmävasikalle ja 55 alle 6 kk ikäiselle 
sonnivasikalle. 

 
 Ennen uuden pihaton ja lantalan käyttöönottoa, tulee 

ympäristötarkastajalta pyytää tarkastusta. Jos laakasiiloja 
käytetään lantaloina, tulee niiden rakenteiden täyttää 
valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 
vaatimukset. 

 
 
 Perustelu 
 Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia 

lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on 
oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää 
ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa 
toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Edelliseen 
viitaten teknisen lautakunnan lupajaosto katsoo, että luvan 
selventäminen ei aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa 
taikka muutosta kenenkään oikeuteen tai etuun. 

 
 Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan eläinmääriä voidaan 

muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut 
ympäristövaikutukset eivät ylitä alkuperäisen ympäristöluvan 
eläinmäärien lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.  

 
 Sovelletut oikeusohjeet 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 92 ja 205 § 
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 Käsittelymaksu 

Jokioisten kunnan ympäristölautakunnan hyväksymän ja 8.5.2000 
voimaan tulleen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n  
mukaisesti käsittelystä peritään 154,72 euroa (38,68 euroa/tunti) 
Asian käsittelyyn on käytetty neljä tuntia. 

 
Muutoksenhaku 
Kirjalliseen lausumaan ei ole muutoksenhakuoikeutta, koska lau- 
suma ei ole valituskelpoinen päätös. 

 
  Päätöksestä tiedottaminen 
 Katja ja Kalle Heikkilä 
 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 

/ympäristöterveydenhuolto 
 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
 

Merkittiin, että lupajaoston puheenjohtaja Harri Saarinen ei esteel-
lisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Puheenjohtajana toimi 
varapuheenjohtaja Sami Räsänen.  
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Nestekaasutykin käytöstä aiheutuva meluhaitta naapurustolle 
 
Lupaj § 8 
12.4.2018 ASIA  

 
Haapaniemen ja Vaulammin alueen asukkailta on kesän 2016 ja 
2017 aikana tullut valituksia melusta, joka aiheutuu marjaviljelmil-
lä olevasta lintujen ja muiden haittaeläinten karkotukseen tarkoite-
tusta nestekaasutykistä. 
 
Maatalousyhtymä Kärkäisen puutarha (toiminnanharjoittaja) on 
käyttänyt yhtä karkotuslaitetta Jokioisten puolella olevilla peltoloh-
koilla. Käyttöaika on ollut toukokuusta pitkälle loppukesään, myös 
viikonloppuisin.      
 
Toiminnanharjoittajalta on pyydetty selvitystä melusta sekä ehdo-
tusta mihin toimiin ryhtyvät meluhaitan vähentämiseksi. Selvitys 
on saapunut 15.8.2017. Selvityksen mukaan nestekaasutykkiä 
käytetään vuosittain kesä-elokuussa mansikan kasvukauden mu-
kaan. Kunkin pellon tarvetta tykin käytölle säännöstelee vuosittain 
sadon kypsymisen lisäksi mm. lintukannan muutokset. Normaalisti 
käytetty frekvenssi tykillä on 3-30 minuuttia. Normaali päivittäinen 
käyttöaikataulu rajoittuu pääsääntöisesti klo 7-19 väliselle ajan-
jaksolle. Tykkiä kierrätetään pellon kasvulohkolta toiselle tarpeen 
mukaan useimmiten 1-3 viikon sykleissä. Tykki sijoitetaan mah-
dollisimman kauas ja suunnataan pois asutuksesta. Lähitulevai-
suudessa on lintujen karkotuksessa tarkoituksena ottaa käyttöön 
myös jatkuvasti pyöriviin ääninauhoihin ja kaiutinjärjestelmään. 

  
 ASIAN KÄSITTELY 
 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 180 §:n mukaan kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla 
antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa 
koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen 
ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea toimea tai rajoitusta, toimin-
nan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tarpeellis-
ten tietojen antamista. Määräys ei voi koskea luvanvaraista toi-
mintaa eikä rekisteröitävää toimintaa. Määräyksen on oltava koh-
tuullinen ottaen huomioon toiminnan luonne ja ympäristön pilaan-
tumisen merkittävyys.  
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Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 2 momentin mu-
kaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomi-
oon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasi-
tuksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajan-
kohta sekä muut vastaavat seikat. 

 
Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Moisander,  
p. 03 4141 5271 tai henna.moisander@jokioinen.fi 
(HM) 

 
 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen) antaa ympäristönsuojelulain 180 § mukai-
sen yksittäisen määräyksen Maatalousyhtymä Kärkäisen puutar-
halle:   

   
1. Nestekaasutykkiä tulee käyttää siten, että melutaso ei ylitä A-

painotettua enimmäistasona impulssiaikavakioilla määritettyä 
arvoa 65 dB(LAimax) asumiseen käytettävillä alueilla eikä  
60 dB(LAimax) loma-asutukseen käytettävillä alueilla. 
 

2. Melun ohjearvoissa pysyminen ja todellinen melutaso on 
varmistettava mittauksin lähimmissä melulle altistuvissa 
kohteissa (asumiseen käytettävillä alueilla) tarvittaessa 
ympäristönsuojeluviranomaisen määräyksestä. Mittauksen 
tekijällä on oltava riittävä asiantuntemus ja mittaukset on 
tehtävä silloin kun mittaustulosten voidaan olettaa olevan 
todellisuutta edustavia. 
 

3. Nestekaasutykkiä saa käyttää vuosittain 1.6. – 31.7. välisenä 
aikana päivittäin klo 7.00 – 19.00. Laukauksen frekvenssi saa 
olla pienimmillään kolme minuuttia. Mahdollisuuksien mukaan 
tulee nestekaasutykin käyttöä välttää tai laukauksien frek-
venssiä pidentää yleisinä pyhä- ja juhlapäivinä. 

 
Perustelut:  
Nestekaasutykin aiheuttama melu ei todennäköisesti ylitä 
valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaista ulkomelun A-
painotettua ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB 
asumiseen käytettävillä alueilla eikä  45 dB loma-asumiseen 
käytettävillä alueilla.  Siitä huolimatta nestekaasutykin aiheuttama 
melu koetaan erityisen häiritseväksi ja se voidaan rinnastaa 
ammunnasta aiheutuvaan meluun. Näin ollen ampuratojen 
meluntason ohjearvot sopivat tässä tapauksessa paremmin 
meluhaitan arviontiin kuin A-painotettu ekvivalenttitaso.  
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Lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen 
estämiseksi on tarpeen rajoittaa toimintaa ajallisesti. Vaikka 
nestekaasutykin paikkaa vaihdetaan lohkokierron mukaan, voi 
haittaa esiintyä koko kasvukauden ajan samoilla asuin- ja vapaa-
ajankiinteistöillä.  

 
Kohtuuttoman rasituksen poistamista tai rasitusta aiheuttavan 
toiminnan lopettamista kokonaan sekä rasituksesta aiheutuneen 
vahingon korvaamista on vaadittava rasituksen aiheuttajan 
kotipaikan tai rasituksen ilmenemispaikkakunnan käräjä-
oikeudessa taikka siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä 
rasituksen aiheuttanut toiminta sijaitsee  
 
Kohtuuttoman rasituksen poistamista tai rasitusta aiheuttavan 
toiminnan lakkauttamista on vaadittava viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua siitä kun kohtuuton rasitus ilmeni 
(naapuruussuhdelaki 20 §). 
 

 
 Sovelletut säännökset 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6, 52, 180, 205 ja 209 § 
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): 17 ja 20 § 
 Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason 

ohjearvoista (53/1997) 
  Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
  
 Käsittelymaksu 

Jokioisten kunnan ympäristölautakunnan hyväksymän ja 8.5.2000 
voimaan tulleen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n  
mukaisesti käsittelystä peritään 270,76 euroa (38,68 euroa/tunti). 
Asian käsittelyyn on käytetty seitsemän tuntia. 

 
  
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallin-

to-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 
   
 Päätöksestä tiedottaminen 
 Maatalousyhtymä Kärkäisen puutarha 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/ ympäristöterveyden-

huolto 
 meluhaitasta kuntaan ilmoittaneet 
  

   
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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Rinne-Talot Oy:lle myönnetyn maa-ainesluvan siirto Heikki Rinteelle 
 
Lupaj § 9  
12.4.2018 ASIA  

 
Ympäristölupalautakunta on päätöksellään 1.10.2015, § 47 myön-
tänyt Rinne-Talot Oy:lle maa-ainesluvan mullan ottamiseen tiloille 
Rotkola 169-406-2-166 ja Kotisaarenlisä 169-406-2-452.  
 
Tilojen omistus on siirtynyt Heikki Rinteelle syksyllä 2017. Heikki 
Rinne on 1.2.2018 Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle toimittamallaan kirjeellä pyytänyt myönnetyn maa-
ainesluvan siirtämistä itselleen. Heikki Rinne on 16.3.2018 toimit-
tanut lupamääräyksen nro 7 mukaisen vakuuden. 
 
Maa-aineslain 13 a §:n mukaan, jos lupaan perustuva oikeus 
maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä 
ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa 
kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen ti-
lalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.  
 
Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Moisander,  
p. 03 4141 5271 tai henna.moisander@jokioinen.fi 
(HM) 

 
 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen) päättää hyväksyä Rinne-Talot Oy:lle, tiloille 
Rotkola 169-406-2-166 ja Kotisaarenlisä 169-406-2-452, myönne-
tyn maa-ainesluvan siirron oikeuksineen ja velvollisuuksineen 
Heikki Rinteelle. Samalla Rinne-Talot Oy vapautetaan lupaan liit-
tyvistä velvoitteista.  

 
Lisäksi Jokioisten kunnan 1.4.2006 voimaan tullen taksan maksu-
taulukon kohdan 7 mukaan, jos lupaan perustuva oikeus maa-
ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan 
haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksy-
tään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 
(Rinne-Talot Oy) 85 euroa sekä kohdan 5 mukaan vakuuden 
vaihtamisesta (Heikki Rinne) 85 euroa. 
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 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan 

hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. 
 Valitusaika päättyy 21.5.2018.  
  
 Päätöksestä tiedottaminen 
 Rinne-Talot Oy 
 Heikki Rinne 

   
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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Ympäristökatselmus 
 
Lupaj § 10  
12.4.2018 Jokioisten kunnan rakennusjärjestyksen 3.3 kohdan ja maankäyt-

tö- ja rakennuslain 167 §:n 1 momentin mukaan rakennettu ympä-
ristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä 
kunnossa. Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan ympäristölauta-
kunta/teknisen lautakunnan lupajaosto suorittaa maankäyttö- ja 
rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa pitämällä 
tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina.  

                                       
Lupajaosto voi antaa ympäristöä koskevan katselmuksen valitse-
miensa katselmuksen pitäjien tai viranhaltijoiden tehtäväksi. 

  
Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistön-
omistajille ja –haltijoille lupajaoksen päättämällä tavalla. 
 

  
 Ehdotus                       Lupajaosto valtuuttaa ympäristökatselmuksen suorittajiksi lupa- 

jaoston puheenjohtajan, rakennustarkastajan ja ympäristötarkas-  
tajan. Katselmus suoritetaan aikavälillä 2.5 - 16.5.2018. 

                           
                                       Katselmuksen ajankohdasta ilmoitetaan Forssan-lehdessä. 
  

Katselmuksessa kiinnitetään huomiota lähinnä asemakaava-
alueella olevien rakennusten siistiyteen ja sisääntuloteiden          
varsiin. Tarvittaessa tarkastetaan myös muita kohteita.   

 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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Valvontailmoitus lannan varastoimisesta aumassa 
 
Lupaj § 11 
12.4.2018 Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 

rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) 9 
§ mukaan kuivalannan varastoinnista aumassa 8 §:ssä tarkoite-
tussa poikkeus tilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen 
varastoinnin aloittamista. 

 
Työteknisistä ja hygieenisistä syistä kuivikelantaa voidaan olosuh-
teiden niin vaatiessa varastoida muualla kuin kotieläinsuojien yh-
teydessä olevassa lantalassa. Tällaisessa ns. lannan kaukovaras-
toinnissa varastoinnin tulee tapahtua asianmukaisessa lantava-
rastossa tai asianmukaisesti tehdyissä, pohjatuissa ja peitetyissä 
aumoissa. Vesien pilaantumisvaaraa ei saa aiheutua. Poikkeami-
sesta tulee riittävän ajoissa etukäteen ilmoittaa ennen varastoin-
nin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka 
tarvittaessa suorittaa tarkastuksen. Ympäristönsuojeluviranomai-
nen voi myös antaa asiasta ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla 
tarvittavia määräyksiä. 
 
Poikkeamisilmoituksessa on kyse valvontaviranomaiselle valvon-
nan kannalta tarpeellisten tietojen antamisesta eli valvontailmoi-
tuksesta. Mikäli ilmoitettu poikkeaminen on asetuksen mukaista, 
voidaan asia merkitä lautakunnassa tiedoksi. Lautakunnan tie-
doksimerkitsemispäätös ei ole valituskelpoinen. Ilmoituksista tulee 
raportoida vuosittain Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle 

 
Ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu seuraavat valvon-
ta-ilmoitukset: 
 
Maatalousyhtymä Äijälä 8.3.2018 
Mattila Toni 7.3.2018 
Suokas Antti 26.3.2018 

 
 
Ehdotus Lupajaosto merkitsee tiedoksi edellä mainitut aumausilmoitukset.  
 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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Ilmoitusasiat 
 
Lupaj § 12 
12.4.2018  
 Jätevesien käsittely kiinteistöllä 169-408-1-1531: tarkastusmuistio 

30.11.2017, analyysitulokset 20.3.2018  ja muistio 21.3.2018. 
 

Ympäristötarkastajan lausunto 6.2.2018 koskien maarakennus-
hanketta kiinteistöllä 169-406-2-577. 
 
CO2 –raportti: Jokioisten kasvihuonepäästöt 2009-2016 ja ennak-
kotieto vuodelta 2017.  
 

  Ympäristöluvan tai rekisteröinnin mukainen vuosiraportti 2017: 
- Maatalousyhtymä Antti ja Kalle Nieminen 
- Osuuskauppa Hämeenmaa, jakeluasema 
- Pintos Oy 
- Genencor Internatiol Oy, Jokioisten tehdas 
- Genencor International Oy, jätevedenpuhdistamo 
- Osatori Oy 
- St1 Renewable Energy Oy 
 
Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: 
rakennustarkastaja 26.1. - 4.4.2018, lupaluettelo esityslistan 
oheisaineistona. 

    
 
Ehdotus: Lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut ilmoitusasiat tietoonsa 

saatetuksi.  
 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
 


